
 Renar på vinterbete vid Nils Olssons gård i Hållborgen, Revsund på 1920-talet.
Fotograf okänd, Jamtlis fotosamlingar. 
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Välkommen till samernas vinterbetesmarker

Mitt ute i skogen finns det en plats som i dagligt tal alltid kallas för Renflon. Många 
känner till platsen. Men namnet, varför heter det Renflon? Här har väl aldrig funnits 
några renar eller samer, de bor ju uppe i fjälltrakterna?

Jodå, här har det visst funnits samer. Och finns fortfarande. I skogarna i Bräcke och 
Ragunda kommuner har flera jämtländska samebyar sina vinterbetesmarker och här 
betar varje vinter tusentals renar. Så har det varit så länge någon kan minnas och så 
är det ännu. Men kunskapen om samer och renskötsel är generellt små inom kom-
munerna. För tillfälliga besökare är renarnas vinterbete i skogslandet oftast något helt 
okänt, de flesta tror att renar och renskötare håller till i fjällen hela året. Därför blir de 
förvånade när det dyker upp renar längs vägarna, och förstår inte varför. 

I denna broschyr vill vi öka kunskaperna om renskötsel under vintern, både hos 
lokalbefolkning och besökare. 

Renar vid Hemsjön.  Foto Ewa Ljungdahl
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Faktaunderlag till broschyren är hämtade från arkivuppgifter, ett intervjumateri-
al med äldre renskötare angående livet på vinterlandet som Jamtli ansvarade för 
på 1980-talet, statliga utredningar med renskötare och lokalbefolkning, främst Elof 
Huss: ”Utredning rörande renbetestrakter för lapparna i Jämtlands och Kopparbergs 
län” från 1959, intervjuer med dagens renskötare och lokalbefolkning samt gamla 
fotografier från Jamtlis bildbyrå. Texten är kompletterad med nya fotografier.  

Skriften är finansierad av Jamtli, Bräcke kommun och Gaaltije och producerad av 
Gaaltije. 

Jämtlands län med kommuner.
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Ordet ”lappar” är konsekvent utbytt mot ”samer” i de äldre intervjuerna förutom i 
termen ”lappby”, som är ett vedertaget begrepp, och i ortnamn. 

De samebyar som idag har sina vinterbetesmarker i Bräcke och Ragunda kom-
muner är två samebyar från Frostviken; Ohredahke (tidigare Frostvikens mellersta 
sameby) och Raedtievaerie (tidigare Frostvikens södra sameby), Jijnjevaerie sameby 
(tidigare Hotagens sameby) samt Jovnevaerie sameby (som tidigare hette Offerdals 
östra sameby). Längre tillbaka kan flera samebyar ha varit här under vintrarna, och 
även i nyare tider har kanske någon fler sameby varit här i undantagsfall. 

Åretruntmarker / vinterbetesmarker
Åretruntmarker eller renbetesfjäll är en gemensam benämning på de olika renbe-
tesland som i Jämtland län inklusive Idre, får nyttjas för renskötsel året om. 
Renbetesfjällen består av de gamla avvittrade skattefjällen, senare förvärvade 
fastigheter (så kallade utvidgningshemman) samt upplåtna kronoparker. 

Renarnas vinterbetesmarker ligger ofta utanför åretruntmarkerna och an-
vänds enligt gammal sedvänja. Sedvanerätten på vinterlandet är i lagstiftning-
en begränsad till perioden 1 oktober till 30 april. 

Det samiska samhället har genomgått flera stora förändringar. Från början var sam-
erna ett folk som livnärde sig av jakt, fiske och insamling. Så småningom tämjdes 
vildrenar för att tjäna som lockdjur vid vildrenjakt och som drag- och lastdjur. Stegvis 
övergick man till tamrenskötsel. I Njaarke sameby i västra Jämtland har arkeologis-
ka undersökningar och pollenanalyser visat på tamrenskötsel från 1000-talet e. Kr. 
Under första delen av 1900-talet ersattes den intensiva renskötseln, som karaktäri-
serades av att man hade relativt små tama renhjordar och att hela familjerna följde 
renarna på deras årstidsvandringar och regelbundet mjölkade renkorna, allt eftersom 
av dagens storskaliga extensiva renskötsel med fokus på köttproduktion. Tekniska 
hjälpmedel som motorcyklar, fyrhjulingar och skotrar gör att renskötarna snabbt kan 
förflytta sig och de gamla rörelse- och bosättningsmönstren har förändrats. Många 
gamla boplatser har inte längre någon användning och visten växer igen och faller 
i glömska. Andra visten, framför allt på höst- och vårlanden, har övergått till att bli 
permanenta boplatser. 

Så länge någon kan minnas har renarna betat i skogslandet i östra Jämtland och 
angränsande delar av Västernorrlands län under vintrarna oavsett om samerna har 
bedrivit intensiv småskalig eller extensiv storskalig renskötsel.

Under Jacobssons ungdom och sedan till omkring år 1920 besökte samer med sina renar 
praktiskt taget alla vintrar Överammers byområde. Samerna kommo vid jultiden eller senare 
med renarna till trakten och betade djuren härstädes i samband med betning å angränsande 
byars intilliggande marker. Betningen pågick sedan till i april månad då samerna återvände 
med renarna till fjällen. Överallt där lämpligt bete fanns för renarna, skedde betningen. 

Intervju med Olle Jacobsson (f. 1895) från Överammer i Hussutredningen 
1959.
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I Danielssons barndom och ungdom besökte samer med renar stora delar av Köttsjöns byom-
råde praktiskt taget varje vinter, då renarna ofta betades därstädes någon tid. 

Intervju med hemmansägaren J E Danielsson i Kånkback i Hussutredningen 
1959. 

Längre tillbaka hände det att samerna var ända nere vid kusten på vinterbete, både 
i Sundsvall, Härnösand, Söderhamn och till och med så långt söderut som Gävle. 
Det berättas fortfarande om hur renarna slickade salt från havsisen utanför Alnön 
när renskötarna var där på 1920-talet. Istället för skidor använde de skridskor när de 
vaktade renarna. Nära kusten fanns god tillgång till bete och det var inte så mycket 
rovdjur. En annan orsak till de långa flyttningarna var att det fanns en efterfrågan 
på renkött och renskinn. Renskötarna gjorde goda affärer på vintermarknaderna i 
kuststäderna. 

Renens behov av olika föda

 Renlav. Foto Ewa Ljungdahl
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Renarna rör sig över stora områden från fjäll till skog och kust under året utifrån 
tillgång till föda. Därför är renskötseln till sin natur arealkrävande. Renar rör sig hela 
tiden och betar selektivt istället för att stanna på ett ställe och beta mera noggrant. 
Kanske har de en inbyggd känsla för långsiktigt hållbart nyttjande av betesmarkerna. 
Renen är en finsmakare; vid god tillgång på bete plockar den endast åt sig de bästa 
bitarna. Samtidigt kan den vid behov gå på sparlåga under vintern och klara sig länge 
på den sparsamma lav som växer på stenar och trädstammar. 

Renens matsmältningssystem är anpassat efter olika näringsämnen under olika ti-
der av året. Sommartid äter den gräs och örter och späda skott från lövträd och bus-
kar, föda som är rik på protein och mineralämnen och även en del fett. Under hösten 
är svamp en viktig näringskälla. När födans proteinhalt sjunker under senhösten 
anpassas renens matsmältning därefter, och den ställer in sig på vinterföda. Under 
vintrarna utgörs födan framförallt av marklavar, främst renlav, samt lavar som växer 
på stenar och trädstammar. Även hänglavar är viktiga, speciellt om renarna av någon 
anledning inte kommer åt marklavarna. Lavar har ett ensidigt näringsinnehåll med 
lite protein och fett men med mycket högt innehåll av kolhydrater. Det är därför livs-
viktigt att renarna bygger upp en fettreserv under sommaren. Under vintern börjar 
fettdepåerna förbrukas vilket tär på proteinförrådet, främst på musklerna som kan 
försvagas påtagligt under en vintersäsong. En vinter med riktigt dåliga betesförhål-
landen kan innebära att renens hela fettreserv förbrukas så att djuret till slut dör 
av undernäring. Vid vissa tillfällen måste renarna stödutfodras, till exempel medan 
de väntar på transport mellan de olika betesområdena och om betet är katastrofalt 
dåligt. 

Vinterrenskötsel
Sent på hösten vill renarna instinktivt dra sig ner mot vinterbetesmarkerna. Men de 
får inte vandra fritt. Marklavarna är känsliga innan snön täcker dem och renarna kan 
trampa sönder produktiva lavområden. Före flyttningen samlas renhjordarna i skilj-
ningshagar och delas upp i mindre grupper, ofta familjevis, som ska beta tillsammans 
under vintern. Före flyttningen skiljs grannsamebyarnas renar ut och en del renar 
slaktas för att decimera renhjorden. Vinterbetet är ofta den kritiska delen av rensköt-
selåret och det är onödigt att ha för många renar som ska dela på födan. Flyttningen 
görs numera vanligen i november eller december beroende på väder och vind. Vin-
tergrupperna får inte vara för stora, eftersom alltför stora hjordar har svårt att hitta 
bete idag när betesmarkerna har krympt på grund av konkurrerande markanvänd-
ning som skogsbruk och vindkraftverk. Renar har en utpräglad hjordinstinkt och be-
tar tillsammans större delen av året. Lavmarkerna är oftast inte så stora och vanligen 
fördelade på flera områden, så renhjorden måste flyttas flera gånger varje vinter.
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I väntan på lastning till vårlandet. Foto Ewa Ljungdahl

En renskötares beskrivning av hur renskötseln gick till under vintern på 
1930-talet. I stort sett är beskrivningen fortfarande aktuell: När snön är lös och 
det är enkelt för renen att gräva sig ner till laven är det ganska lite arbete för renskötarna. 
Under sådana förhållanden håller sig renarna i samma område och betar i lugn och ro av 
renlaven. Renskötarna behöver bara åka runt betesområdet en gång per dag eller varannan 
dag för att kontrollera att inga renar kommer för långt från hjorden och så att det inte finns 
några rovdjur i närheten. Ungefär en halv meter tjockt snötäcke är det bästa. Om det är 
väldigt tunt snötäcke är det enkelt för renarna att röra sig och de kan då sprida sig över stora 
områden. Och motsatt, om det är för mycket snö, kanske uppåt en meter, så orkar inte renar-
na gräva sig ner till laven och svälter. Det värsta är om det är is på marken och renlaven. 
Så kan det bli om det faller nysnö på hösten som tinar bort till hälften och sedan fryser till en 
isskorpa på lavarna och gör det omöjligt för renarna att komma åt dem. Ett annat problem 
kan uppstå om det är nollgradigt och samtidigt faller mycket nysnö på en gång. Då packar 
snön ihop sig och fryser ihop till en besvärlig snömassa som renarna inte orkar gräva igenom. 
Om snötäcket är så tjockt att det håller för renarna kan de sprida sig över stora områden 
och beta hänglav på gammal barrskog. När det var gott om rovdjur vaktade vi hela natten. 
Vargarna följde efter renhjorden från fjället ner till skogen. Vargen rev ihjäl en massa renar 
och skingrade renarna miltals omkring. 

Från Jamtlis intervjuer med äldre renskötare på 1980-talet. 
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 FÖRR 

Flyttningen till vinterlandet
Fram till 1930-talet gjordes flyttningen mellan sommar- och vinterland med traditio-
nell rajd. Flyttningarna följde vanligen vattenvägarna längs sjöar och älvar. 

Att vi hittade ner till våra vinterbetesland berodde på att flyttningarna gick efter samma led 
generation efter generation. Kunskapen om var rajden skulle gå gick i arv. Vi var angelägna 
om att flytta ner så tidigt som möjligt för att få tillgång till den bästa betesmarken. 

Landsvägarna användes i stor utsträckning förr. Det var lite trafik längs inlandsvägarna. 
Om det kom en bil var det bara att driva renhjorden åt sidan.

Från Jamtlis intervjuer med äldre renskötare på 1980-talet.

Till drag- och klövjerenar användes tämjda kastrerade rentjurar. Ibland var det så 
många som tio ackjor i rajden, men det vanliga var sex-sju stycken. Den tamaste 
renen fick dra den första ackjan och den minst tama den sista. Småbarnen brukade 
få åka i den första ackjan. Beroende på föret, hur bra dragrenar man hade och skick-
ligheten hos den som ledde rajden kunde dagsetapperna bli ett par mil långa. Det 
var ofta en kvinna som ledde rajden. Männen brukade flytta med renarna i förväg 
så att det fanns en upptrampad väg för rajden. Med tanke på att det var stora av-
stånd mellan sommarlandet och vinterbetet kunde flyttningen ta flera veckor. Under 
flyttningen bodde renskötarna vanligen i tältkåtor. Ibland förde man med sig kåta-
stängerna i rajden eller också högg man nya kåtastänger på varje övernattnings-ställe. 
Det förekom även att stängerna lämnades kvar från år till år så att det bara var att 
spänna över tältduken när man kom fram. En sådan plats är Kåtamyren öster om 
Björkvattnet i Ragunda kommun. Där berättas att det fanns uppställda kåtastänger, 
som gett namn åt myren. Granris och uppskottad snö mot kåtans ytterväggar hjälpte 
till att hålla kylan ute.  

Det kunde vara väldigt kallt i tältkåtorna. Ofta var det snö på aernie (eldstaden) när vi 
vaknade.  

Från Jamtlis intervjuer med äldre renskötare på 1980-talet. 

Vårflyttningen gjordes på skaren, helst på nätterna när snön bär bäst. Det gällde att 
hinna iväg innan isen på bäckar och sjöar gick upp. 

Vårflyttningen gick oftast snabbare än höstflyttningen eftersom renarna hade bråttom upp till 
fjälls och kalvningslanden på våren. 

Från Jamtlis intervjuer med äldre renskötare på 1980-talet. 
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Livet på vinterlandet
Bostadsförhållandena nere i bygderna varierade. Ibland bodde samerna i tältkåta för 
att ha nära till renhjorden. 

I min ungdom besökte jag ett flertal skilda vintrar samer, som under bevakningen av renar 
bodde i kåtor vid vägen mellan Överammer och Selsviken. 

Intervju med hemmansägaren Axel Jacobsson från Överammer (f. 1885) i 
Hussutredningen 1958. 

Det förekom även att man bodde i fasta torvkåtor. Ett sådant exempel är vid Lilla 
Älggårdsvattnet nära Grenås där torvringarna efter två eller tre kåtor fortfarande 
finns kvar. Där bodde samer från dåvarande Hotagens lappby.

Det var kvinnornas uppgift att hålla ordning i kåtan, att se efter barnen och laga 
mat. Det var besvärligt både med den personliga hygienen och med klädtvätten. 

Kristoffer Bergkvist från Jänsmässholmen med körrenen. Foto Nils Thomasson, Jamtlis fotosamlingar. 
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Klädtvätt förekom inte nere på vinterlandet utan lortkläderna fick sparas och tvättas när vi 
kom tillbaka till fjälls. Löss hade både bönderna och vi samer. Värst var det i fårskinnsfällarna. 

Från Jamtlis intervjuer med äldre renskötare på 1980-talet. 

Från början av 1900-talet blev det allt vanligare att samerna hyrde in sig i en ba-
garstuga eller fjöskammare hos de bofasta. Vanligen återkom de till samma familj år 
efter år.

Vi var i Kyrkås och Rissna på vintrarna. Vi hyrde oftast husrum hos samma bonde år från 
år. Efterhand fick vi hyra allt bättre bostäder 

Från Jamtlis intervjuer med äldre renskötare på 1980-talet. 

Samerna ha under vinterbetning av renarna i trakten av Skyttmon i allmänhet hyrt bostad 
därstädes. 

Intervju med hemmansägaren Olle Sundström i Skyttmon (f. 1912) i Huss-
utredningen. 

Tidigare bodde samerna under den tid vinterbetningen här pågick, i kåtor i eller i närheten 
av bebyggelsen i Bobergs by, men sedan mer än cirka 30 år hyra de i allmänhet bostad av 
bönder i byn.

Intervju med hemmansägaren  Vafrid Holmberg i Boberg (f. 1889) i Huss-
utredningen. 

Samerna hade med sig mat från höstvistet som skulle räcka under vintern. 

Fisk hade vi med ner till vinterlandet men mjölkkaggarna lämnade vi kvar. Köttet hängde 
vi upp i en speciell ställning även nere på vinterlandet. Men där kom lavskrikorna. Vi åt 
inte skogsfågel, ripa eller hare. Bröd bakade vi själva, köpte mjöl och jäst. Vi köpte också 
kaffe, salt, socker och snus. 

Från Jamtlis intervjuer med äldre renskötare på 1980-talet. 

Ibland firades julhelgen nere på bygden. Om man då bodde i tältkåta blev det inte 
så mycket firande, kanske kokade man en bit extra fint kött. Renarna skulle vaktas 
då också.

Ibland bjöds vi in till mangårdsbyggnaden på julafton. Det hände att vi gick i julottan också. 
Från Jamtlis intervjuer med äldre renskötare på 1980-talet. 

Kontakterna med de bofasta var nära och oftast goda. Samerna kunde prata svenska 
och en del bönder behärskade också lite samiska. 
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Samekvinna med barn i komse, Drugbergstorpet i Strömsnäs på 1910-talet. Kvinnan är inte namn-
given. Foto Lina Nordin, Jamtlis fotosamlingar. 



11

Renslakt intill Skyttmon. Bild Tewe-bild, Jamtlis fotosamlingar. 

Vi var mycket efterlängtade. Om vi inte kom för att vi hade tagit en annan flyttled blev de 
besvikna. Bygdens folk och samer träffades i stugorna, spelade kort, lekte rövkrok, berättade 
och dansade. 

Från Jamtlis intervjuer med äldre renskötare på 1980-talet. 

Bönderna hade ju även nytta av oss. De kunde få tag på färskt renkött i utbyte mot mjölk, 
smör, ost och messmör. Vi talade bara samiska hemma, men vi kunde även svenska. Det 
var nödvändigt för att kunna prata med folk nere på vinterlandet. Varje höst flyttade vi till 
Nyhem och Bräcke. När vi slaktade nere i bygden sålde vi köttet eller bytte bort något mot 
matvaror. Olof Persson från Hotagens sameby flyttade ofta till Skyttmon. Ibland hade de 
renslakt i Skyttmon, då kom det dit renuppköpare från Mittådalen, Nils Nilsson Schain och 
Nils Thomasson. 

Från Jamtlis intervjuer med äldre renskötare på 1980-talet. 

 
Även om kontakterna oftast var goda så uppstod det konflikter ibland. Fram till mitten 
av 1900-talet handlade konflikterna oftast om att renarna rev ner böndernas höstackar 
och betade av höet eller att böndernas löslöpande hundar skingrade renhjorden.

Eftersom samerna var på vinterlandet flera månader varje år förekom förstås både 
födslar och dödsfall. De korta anteckningarna i kyrkoböckerna berättar om både 
glädje och sorg. 
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Nya tider
På 1920- och 30-talen förändrades både renskötseln och vinterflyttningarna. När 
man inte längre hade tama renar upphörde flyttning med rajd. 

Körning med ackja upphörde 1927. Numera flytta familjerna med buss och bil mellan vin-
terkvarteren och Valsjöbyn och till fots därifrån till Vinklumpen. 

Den vanliga ackjan kom ur bruk 1930 då den utbyttes mot en ny lättare ackjatyp på två 
långa medar, modellen till militärpulkan. Vinterflyttningar med vanliga ackjarajder gjordes 
för sista gången 1928-29, sedan dess använder man landsvägarnas bussförbindelser. 

När vi slutade flytta med rajd skickades bohaget med lastbilar eller per järnväg. Men 
då kunde det hända att ackjorna kom till användning. Vi hade inte lådor att packa i och 
packade därför i ackjor. Det såg lite lustigt ut när lastbilarna drog iväg med ackjor på taket. 

Från Jamtlis intervjuer med äldre renskötare på 1980-talet. 

Lastbilen har kommit till hagen vid Hemsjön för att frakta Jovnevaeries renar tillbaka till vårlandet. 
Foto Ewa Ljungdahl
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IDAG

I mångt och mycket är renskötseln på vinterbetesmarkerna sig ganska lik idag jäm-
fört med förr. Ungefär samma marker används för bete. Ett förhållande som skiljer 
sig mycket mot tidigare är flyttningarna mellan sommar- och vinterbetesland. Det är 
inte längre möjligt att färdas längs sjöar och vattendrag på samma sätt som tidigare ef-
tersom de flesta vattensystem är reglerade och utbyggda och många gamla flyttvägar 
därmed är stängda. 

Så länge jag bott i Näverede ha samer med renar uppehållit sig i trakterna däromkring så 
gott som varje vinter. All för renbetning lämplig mark torde ha utnyttjats. Emellertid har 
samernas besöksfrekvens under senare tiden avtagit, ett förhållande som får anses bero på 
att förutsättningen för samerna att utnyttja renbetet blivit mindre genom de under de senaste 
åren utförda kraftverksbyggnaderna i Indalsälven vid Näverede och Stugubyn. Dessa bygg-
nadsföretag ha nämligen menligt inverkat på möjligheten för samerna att föra renarna över 
älven eller att över huvud taget ha dem å bete i dess närhet. 

Intervju med en hemmansägare f. 1880 från Näverede i Hussutredningen 
1959.

Väder, snö- och betesförhållanden, rovdjur och diverse yttre faktorer styr vinterren-
skötseln. Dessa förhållanden förändras från år till år, men även under ett och samma 
år, och det ena året är därför sällan det andra likt. Därmed är det också svårt, eller 
omöjligt, att planera vinterbetet långsiktigt. Betesmarker som inte har använts på 
lång tid kan nästa vinter visa sig vara livsviktiga. 

Lokalbefolkningen är i allmänhet positiva till renar och renskötare. Men det finns 
generellt en stor okunskap. Lars Karlsson från Bräcke har under många år hjälpt till 
med renskötseln, först tillsammans med Jijnjevaerie sameby och under de senaste 
åren med Jovnevaerie sameby. Han hjälper till framförallt med lossning och lastning 
av lastbilarna när renarna kommer ner på hösten och ska tillbaka på våren, men även 
med bevakning och andra sysslor. Lars tror att det är större okunskap bland lokalbe-
folkningen idag än längre tillbaka. Då var nästan all mark privatägd och markägarna
kände sina marker utan och innan. De hade nära kontakt med renskötarna och 
visste precis vart renarna betade. Idag är större delen av skogsmarken uppköpt av 
stora skogsbolag och den personliga kontakten mellan renskötare och skogsägare 
har gått förlorad. Enligt Lars är det få bybor som känner till hur renskötseln fung-
erar. Det finns en nyfikenhet, speciellt hos de yngre, men det kan vara svårt att 
ställa de rätta frågorna. Många tycker att det är roligt att titta på renar, speciellt 
barnen som förknippar renar med tomten. De få gånger som det blir konflikter rör 
det sig mest om jakten. Älgjägarna uppfattar det som besvärligt om renarna kommer 
ner så tidigt att jakten fortfarande pågår för fullt. Men renskötarna är medvetna 
om problemet, det är ju själva jägare, och brukar vänta med att frakta ner renarna 
så länge som möjligt. Lokalbefolkningen ser positivt på möjligheten att få hyra ut 
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hus, som annars står tomma större delen av året, till renskötarna. Det blir också ett 
värdefullt tillskott till bygdens affärer och bensinmackar när renskötarna kommer. 

Problem
Vinterbetet är flaskhalsen för många samebyar. Förutom att betesförhållandena kan 
vara besvärliga och rovdjuren många så blir markerna alltmer fragmenterade av väg-
ar, järnvägar, skogsbruk och vindkraftsparker. Ett enskilt ingrepp kanske inte spelar 
så stor roll, men alla ingrepp sammantagna innebär att det blir mycket svårt att hitta 
sammanhållna betesområden. 

Järnvägar och vägar
Vägar och järnvägar är till besvär på flera sätt. Dels skär de av betesmarker och flytt-
leder så att de inte kan användas som tidigare, dels innebär det fara för renarna som 
har lättare att gå på banvallar eller vägar när det är mycket snö. Saltet på vägarna 
är ett annat bekymmer. Renarna går gärna på vägkanterna och slickar i sig salt. När 
snön försvinner blir vägarna mörka och renarna syns inte så väl. Samtidigt håller 
bilarna högre hastighet, och varje år dödas alldeles för många renar. 

Kraftverket vid Midskogen. Foto Ewa Ljungdahl
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Järnvägsrälsen är av naturliga skäl ofta dragen över fina betesmarker; torra sand-
backar med tall och renlav. Det innebär besvärligheter både vid flyttning och under 
betesperioderna. När det är mycket snö är det lättare för renarna att gå på järnvägen 
än i djupsnön. Ibland ligger de på banvallen och sover. Det enda sättet att hindra re-
narna från att vara på järnvägen är att hålla dem därifrån eller att sätta upp stängsel, 
men sådana finns bara längre norrut. 

Skogsbruk
Skogsbruket som förändrar markerna år från år försvårar för renskötseln. Framför 
allt är det markberedningen som är besvärlig. Marklavarna förstörs av maskinerna 
och det tar mellan tio och femtio år för dem att växa upp igen. Kvävegödsling av sko-
gen är negativ för lavtillväxten; trädens kronor blir större och ljusinsläppet mindre så 
att lav inte gynnas samtidigt som andra markväxter gynnas av gödslingen. Contorta-
planteringar är till besvär för renskötseln på flera sätt. Dels kan det inte växa någon 
renlav på marken eftersom det inte släpps ner något ljus i den täta contortaskogen 

Modernt skogsbruk. Foto Ewa Ljungdahl
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och dels blir skogen ogenomtränglig både för renar och renskötare. Vid slutavverk-
ning försvinner trädlaven som växer på äldre granar och tallar. Trädlaven är viktig 
föda om renarna av någon anledning inte kommer åt marklavarna. 

Skogsbilvägar kan vara både bra och dåliga. Vägarna skär av flyttleder och be-
tesland samtidigt som de underlättar för renskötarna att ta sig fram. Renarna följer 
gärna upplogade vägar och kan färdas åt fel håll, men upplogade vägar som går åt 
rätt håll kan användas som flyttvägar. 

Rovdjur
Rovdjur finns överallt på vinterlandet. Generellt är det lon som ställer till mest be-
kymmer eftersom den är så vanlig. Idag finns också en fast järvstam på skogslandet. 
Den värsta fienden är dock vargen, som det i vissa områden finns alldeles för många 
av för att kunna bedriva en långsiktigt hållbar renskötsel.

Järvspår. Foto Ewa Ljungdahl
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Klimatförändringar
Det är svårt att förutsäga vilka konsekvenser klimatförändringar med stigande tem-
peratur kommer att få för renskötseln. Ett antagande är att om det blir vintrar med 
mindre snö, mildare temperatur och mera regn så kommer viktiga marklavområden 
att frysa och bli låsta för renarna. Redan nu är betestiden på vinterlandet kortare än 
tidigare eftersom snön kommer allt senare och försvinner allt tidigare. Renen är ett 
arktiskt djur som trivs bäst när det är svalt. Hur kommer den att klara en stigande 
temperatur? 

Vindkraftverk
Vindkraftsparkerna är en ganska ny företeelse som ställer till stora problem, både un-
der anläggningstiden och när vindsnurrorna är i drift. Beteslanden minskar och flytt-
leder skärs av.  Det stora problemet med vindkraftsparkerna och vägarna som leder 
dit är att betesområden inte får vara sammanhängande utan delas upp i många små 
områden. Erfarenheten säger också att renarna skyr området närmast vindsnurrorna. 

Jovnevaerie sameby 

Samebyns åretruntmarker omfattar offerdalsfjällen och ett stort myrområde med låg-
fjäll, ”ruar” öster om högfjällen. Sommarviste är vid Stora Stensjön. Det gamla höst- 
och vårvistet Jänsmässholmen är idag en permanent boplats för flera renskötare. An-
dra renskötare bor i Frankrike. I Långsådalen finns en renskötselanläggning för slakt 
och skiljning som används tillsammans med grannsamebyn i väster, Njaarke sameby. 
Vinterbetesmarkerna sträcker sig söder- och österut mot Storsjön och Indalsälven i 
centrala Jämtland. Jovnevaerie har en vinterbetesgrupp i Bräcke kommun. 

Mats Bergkvist (f. 1931) berättar: Mats har varit renskötare under hela sitt liv. 
Hans farfar Nils Andersson Bergkvist flyttade med familj och renar från Frostviken 
till dåvarande Offerdals lappby 1912. Mats föddes i Landön på flyttning mot Kyrkås. 
Under hans tid som renskötare var de oftast med renarna i trakten av Landön och 
Lit på vintrarna. I slutet av 1980-talet var markerna slitna och betet började tryta. 
Dessutom hade man flera renar än tidigare, så det behövdes nya vinterbetesmarker. 
Mats hade hört talas om det fina renbetet runt Gimdalen av äldre släktingar. Hans far 
hade inte varit där på permanent vinterbete, men hade flyttat igenom området på väg 
från Sundsvall. Då stannade de ungefär fjorton dagar i Gimdalen. Mats farfar hade 
däremot varit i Gimdalen två vintrar i början av 1900-talet. 

1990 for några av renskötarna till Gimdalen för att rekognosera. Förväntan var 
stor. De for omkring och tittade på stora områden och blev imponerade av de fan-
tastiska betesmarkerna, som då hade legat i vila i 60 år. Det var stenigt och klippigt, 
men det fanns enormt mycket lav. Några hänglavskogar fanns det inte eftersom det 
mest var tallskog, men det växte mycket lav på stenarna. Det är bra eftersom det 
inte fryser på stenarna och så är det brant så att vattnet rinner av. Området uppfat-
tade som obebyggd ödemark med många skogsbilvägar. När Mats vinterbetesgrupp 
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hade beslutat sig för att vara i Gimdalen bjöds byalaget in till ett informationsmöte. 
Renskötarna möttes av idel vänliga människor och har alltid känt sig välkomna. Den 
äldre lokalbefolkningen hade en del minnen från gamla tiders renskötsel, de berät-
tade bland annat att på 1910- och 20-talet hade det stått tältkåtor på en lång tallhed 
längs södra sidan av Gimån. Det var som en folkfest när samer och renar kom ner 
på vintern. 

Det första året på det nygamla betesområdet hyrde samerna hus i Gimdalen. Re-
narna trivdes direkt. Renskötarna åkte skidor när de passade renarna eftersom det 
gick lättare att ta sig fram på skidor än med skoter. De första åren flyttade man ned 
strax före jul, ibland ännu senare. I närheten av Gimdalen byggdes en arbetshage 
där renarna lastades av och på lastbilarna.  Vintern 1997-98 var sista året man var i 
Gimdalen, då var marken nedbetad och sliten och det behövdes nya betesområden. 
Då flyttades renarna till ett område öster om Gimdalen, närmare Albacken. Sedan år 
2000 har renarna betat kring Hemsjön. 

Flyttningen till vinterlandet
Tomas Bergkvist (f. 1971) är brorson till Mats Bergkvist. Vintern 1990-91 var Tomas 
första vinter som aktiv renskötare och han har därmed varit med på det nygamla 
vinterlandet redan från början. Tomas berättar: Nerflyttningen till vinterlandet har 
gjorts med lastbil sedan början av 1990-talet. Att ta sig ner till fots (vilket innebär 
att renarna förflyttar sig själva och renskötarna kör skoter eller åker skidor) är inte 
möjligt med tanke på vägar, järnvägar och reglerade vatten. De första åren i Bräcke-
trakten flyttade vi ner i slutet av november eller december, ibland inte förrän i janu-
ari. Numera har vi flera renar och flyttar ner tidigare, oftast i oktober efter brunsten. 
Då är det lite bete till fjälls och renarna börjar söka sig ner mot skogarna. Då gäller 
det att passa på att samla renarna innan de har skingrat sig. Renskötarna mer eller 
mindre sitter och väntar på att det ska bli dags. 

Vårflyttning
Snötillgången styr när man ska flytta tillbaka mot fjällen på våren. Ett riktmärke är 
att renarna ska vara borta från vinterlandet till påsk. I god tid samlas renarna i någon 
av hagarna och stödutfordras några dagar innan lastbilen kommer för att köra upp 
dem. De släpps vid stenbrottet i Rönnöfors, där finns fina hänglavskogar och renarna 
klarar sig där minst en månad om det skulle vara för mycket snö till fjälls.
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Livet på vinterlandet
Tomas Bergkvist: Under förjulsvintern brukar det vara lite snö numera. Därför blir 
det också lite bevakning, vi åker mest bil på skogsbilvägarna och kollar. Renarna skö-
ter sig själva. Renskötarna brukar turas om att vara nere på vinterlandet och bevaka, 
den som inte har bevakning bor hemma i sin stadigvarande bostad. I januari flyttar 
vi ner permanent. Då är renskötarna ute och bevakar mest varje dag. Området delas 
upp mellan renskötarna. Det är ett bra vinterbetesområde. Renarna är lika runda 
på våren när de kommer tillbaka som på hösten när de kom ner. Det innebär goda 
överlevnadsförhållanden för kalvarna. 

När barnen var små bodde även Tomas familj på vinterlandet. Barnen gick i skolan 
i Albacken under vintrarna. Under resten av året gick de i skola i Änge i Offerdal, 
där familjen bor större delen av året. Det fungerade bra med skolan, men i längden 
blev det jobbigt att byta skola mitt under skolåret. Idag bor familjen Bergkvist stadig-
varande i Änge och till vardags är det endast renskötarna som bor på vinterlandet. 
Familjerna brukar komma ner på helgerna och när det är dags för vårflyttning. Ren-
skötarna hyr hus av lokalbefolkningen, det brukar inte vara några problem att hitta 
tomma bostäder.  Vissa år bor alla renskötare tillsammans i ett hus och andra år hyr 
man flera olika hus. 

Utfodring i väntan på vårflyttningen. Foto: Ewa Ljungdahl
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Lastning. Foto Ewa Ljungdahl
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När det är dags för flyttning hjälper alla till, även barnen. Foto Ewa Ljungdahl

Tomas säger att de alltid har blivit väl bemötta av lokalbefolkningen. Det har aldrig 
varit några problem, tvärtom, det är alltid någon som vill hjälpa till med både det ena 
och det andra. Det enda klagomålet har varit om någon enstaka plantskada. 

När det är flyttning, slakt eller annan aktivitet med renarna får barnen i Änge skola 
ta ut studiedagar. Antalet sådana dagar är obegränsade och får tas ut efter behov. 
Barnen behöver oftast inte ta med läxböcker eller annat skolarbete. Däremot ska de 
fotografera och skriva om vad de gör och berätta om renskötsel under alla årstider. 
Tomas dotter Anja (f. 2003) tycker alltid att det är roligt att vara med renarna, både 
sommar och vinter oavsett vart de bor.  
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Problem
Tomas Bergkvist berättar: Vintern 2012 höll en stor vindkraftspark på att byggas vid 
Mörttjärnsberget som ligger mitt i betesområdet. Under byggnadstiden var det stora 
störningar för renarna. Det behövdes mycket mera kantbevakning eftersom renarna 
inte kunde vara på sina naturliga betesplatser vid Mörttjärnsberget. Renen är ett 
vanedjur och söker sig till sina gamla betesmarker. Nu förändrades deras invanda 
rörelsemönster och de måste söka sig till andra marker längre söderut mot väg E 14. 
Det krävdes hård bevakning mot vägen. Även vintern 2013 innebar vindkraftspar-
ken störningar. Vindsnurrorna har inte varit igång under vintern, men byggnationer-
na har fortsatt. Det är osäkert hur vindkraftparken kommer att påverka renskötseln 
i framtiden. Vindkraftsbolaget har bekostad en stor hage vid Hemsjön. Den kan 
komma att behövas om renarna inte får tillräckligt med bete på grund av vindkrafts-
parken. I så fall är det möjligt att stödutfordra i hagen, men det ses som en sista 
katastrofåtgärd. Ett kärnområde för betet, det vid Mörttjärnsberget, är redan förstört 
och det finns planer på flera vindkraftverk i betesområdets ytterområden. I värsta fall 
omöjliggörs vinterbetet och hur det går då vet ingen. Betesmarkerna krymper hela 
tiden och renarna utvidgar därför sitt betesområde allt eftersom. Om betesområdena 
flyttas längre österut så blir det dyrare frakter. Ett alternativ kan vara att dela upp 
renhjorden i mindre grupper. 

Vindkraftsparken på Mörttjärnsberget. Foto Tomas Bergkvist
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Jijnjevaerie sameby

Jijnjevaeries åretruntmarker omfattar större delen av hotagsfjällen och gränsar i väs-
ter till Norge. Samebyns centrum är Vinklumpen, där man har en renskötselanlägg-
ning för kalvmärkning, skiljning och slakt. Det största sommarvistet är Loebpeken 
(Lobbersjön), som ligger inne bland fjällen i väglöst land. Längre tillbaka var renarna 
ofta i Norge under vintrarna, men numera går vinterflyttningarna österut till trakter-
na av Hammerdal, Stugun och Hammarstrand och närliggande områden i Väster-
norrlands län. Under de senaste åren har samebyn varit indelad i fyra vintergrupper. 

Renskötaren Antaris Persson (f.1961) berättar: Under vintrarna kommer Antaris 
ihåg att hans familj har flyttat till trakterna kring Stugun, Skyttmon, Borgvattnet och 
Krokvåg. När han var ett år bodde de till exempel hos Henry Skyttmo i Skyttmon. 
Antaris farfarsfar Per Gustaf Larsson Kråik och hans hustru Anna Katarina från 
Ornäsfjäll i Frostviken flyttade till Hotagen 1910. Det var många samer som flyttade 
från Frostviken och bedrev renskötsel i andra samebyar under några år i början av 
1900-talet. Några av dem flyttade senare tillbaka till Frostviken. När Per Gustaf Lars-
son bodde i Ornäsfjäll flyttade hans familj ibland ända till Härnösand med renarna. 

Renägaren Olof Persson från Jijnjevaerie sameby. Foto Hallings foto, Jamtlis fotosamlingar. 
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Per Gustaf hade två söner och två döttrar. Båda sönerna, Lars Gustaf och Olof, blev 
renskötare i Hotagens dåvarande lappby. Lars Gustav hade en son som dog i leukemi 
på vinterlandet när han endast var tre år gammal. Han begravdes i Borgvattnet. Själv 
drunknade Lars Gustav i Bågede. Olov Persson gifte sig med Brita och dottern Anna 
gifte sig med Nils Åhrén från Klumpvattenfjäll i Frostviken och blev också renskötare 
i Hotagen.

Olof Persson flyttade till östra Jämtland, bland annat till Skyttmon, Krokvåg, Stu-
gun, Grenås och Gåxsjö på vintrarna. Endast undantagsvis flyttade de ända ut mot 
kusten, mot Sundsvall och Härnösand.  Olof och Brita Persson hade fem söner som 
också var renskötare.  Väder och vind styrde deras vinterflyttningar.  Olof Perssons 
söner använde aldrig tältkåta, varken på flyttningarna eller på vinterlandet. Under 
flyttningarna bodde de i någon timmerhuggarkoja som stod tom och nere på vinter-
landet hyrde de alltid in sig på någon gård hos bönderna. Perssons bodde bland annat 
hos Hans Henriksson i Grenås, Henry Skyttmo i Skyttmon och Esbjörn Wikström 
i Krokvåg – där bodde Antaris familj på övervåningen och hans farbror Johns familj 
på nedervåningen.  Antaris har starka minnen av att det var väldigt kallt i husen. 

När Antaris var barn bodde hela familjerna på vinterlandet. På den tiden gick 
alla samebarn i nomadskolan i Änge i Undersåker, så skolbarnen var borta under 
terminerna. När Antaris och hans fru Marianne hade småbarn brukade de hyra hus 
på något lämpligt ställe nära renarna.  Senare köpte de ett eget hus i Näverede vid 
Indalsälven. Deras fyra barn gick i skolan antingen i Högarna eller Stugun, till en 
början endast under vinterperioden men senare under hela skolåret. Barnen fick då 
bo inackorderade hos någon familj medan deras föräldrar var kvar med renarna i 
Vinklumpen. Det har alltid fungerat bra med skolan, alla fyra barnen har trivts bra 
och det har aldrig varit några problem.

Vinterflyttningen sker numera runt jul, antingen före eller efter helgerna, beroende 
på väder och snöförhållanden. Det är alltid bra att vänta med att flytta ner tills det 
finns ordentligt med snö eftersom det sliter hårt på lavmarkerna om renarna kommer 
ner före snön. Det kan också bli krångel med älgjakten om renarna kommer ner för 
tidigt medan älgjakten fortfarande pågår. På våren flyttar man upp till fjälls allt tidi-
gare för varje år. När Antaris var ung var det oftast vårflyttning i slutet av april. Han 
minns att en gång var flyttningen så sent att han var och tittade på majbrasa i Grenås. 
När renarna ska åka lastbil till vinterbetet lastas de på i Vinklumpen. 

Antaris berättar att Ammerån är att betrakta som en samisk riksväg eller E 4:a. 
Mellan Ammerån och landsvägen, strax öster om byn Selet, låg en plats som kallades 
för ”Lapptorget” på en åsrygg med tallskog. Där var det både slakt och skiljning läng-
re tillbaka. Hos de äldre byborna finns det kvar en del kunskap om vart tidigare ge-
nerationers renskötare brukade hålla till, och en del så kallade ”lappnamn” lever kvar 
i folkminnet. En gammal man berättade till exempel att när han var barn fanns det 
ställningar efter tältkåtor kvar på stranden vid Näverede där Antaris och hans familj 
har sitt hus idag. Ett annat exempel är tre äldre bröder som berättade att de minns 
när samerna kom körande med ackja. Andra har berättat om Renflohöjden norr om 
Strömsnäs där renarna brukade beta och vila, och att samerna brukade bo i tältkåtor 
mellan Sikås och Hammerdal och norr om Fullsjön (mitt i vindkraftsparken). 
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 Någonstans här, mellan Ammerån och landsvägen, låg Lapptorget. Foto Ewa Ljungdahl

Antaris har bara positiva erfarenheter av befolkningen i östra Jämtland. De har 
alltid blivit väl mottagna och behandlade med respekt. Det har aldrig varit något 
krångel. På macken i Stugun säger personalen att deras verksamhet får ett verkligt 
uppsving när samerna kommer på vintern. 

Tidigare flyttade renskötarna alltid till fots. Så småningom, på 1930-talet, övergick 
man till flyttning med lastbil. Det kulminerade i början av 1990-talet; det var mo-
dernt, billigt och det gick snabbt. Idag har samebyn en strävan att flytta större delen 
av hjorden till fots igen. Vintern 2013-2014 flyttades halva renhjorden på det sättet 
och vintern 2014-2015 flyttade två av fyra vintergrupper till fots. För att anpassa sig 
till den nya situationen har man byggt flera nya övernattningshagar längs flyttleder-
na, och SCA har övertalats att röja sin skog längs lederna. När man flyttar till fots 
är det besvärligt att komma över väg E 45 vid Hammerdalssjön. Det är trångt där, 
och det bildas en propp när renarna ska ta sig över vägen. Polisen brukar hjälpa till 
att dirigera trafiken. Ofta blir det folkvandring, det är som ett folknöje att titta på 
renarna. Indalsälven är omöjlig att ta sig över utan lastbil efter vattenregleringen. Det 
kan även vara problem med Hotagssjön och Ströms Vattudal som också är reglerade. 
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Situationen idag
Tillgången på bete är bra, problemet är åtkomsten. Det mest akuta problemet är 
etableringen av vindkraftverk. Samebyn har redan mer än tjugo vindkraftsparker 
inom sina vinterbetesmarker inom Sollefteå, Ragunda och Strömsunds kommuner 
och flera bolag är intresserade av att etablera nya vindkraftverk. Hösten 2014 vann 
samebyn över Eon i Mark- och miljödomstolen och bolagets tillstånd att bygga en 
vindkraftpark på Midsommarberget upphävdes. Det var en stor seger för samebyn, 
men ändå bara en droppe i havet. 

Vindkraftsparkerna innebär att tillgången till de bästa betesmarkerna kapas. Dess-
utom förstörs naturliga samlingsplatser och flyttleder skärs av. Hur kan detta kom-
penseras undrar Antaris? Det bästa vore att få ersättningsland, men vart finns såda-
na? 

Samebyn har problem med rovdjur både på sommar- och vinterbeteslandet. Sve-
riges björnrikaste område, längs Ströms vattudal, ligger granne norr och öster om 
åretruntmarkerna. På vinterlandet finns alla rovdjur. 2012 hade samebyn endast 34 % 
kalvöverlevnad. 

Jijnjevaerie har två järnvägar på vinterlandet, inlandsbanan och stambanan. Det 
gäller att hålla sig undan!

Olof Persson vaktar renar på 1920-talet. Foto: Nils Thomasson, Jamtlis fotosamlingar.
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Ohredahke och
Raedtievaerie sameby

Samebyarna från Frostviken har sedan långt tillbaka haft ett omfattande vinterbete i 
östra Jämtland. Några exempel: Borgvattnet–Skyttmon–Gimdalen–Nyhem–Grening-
en och Lillsjöhögen men även regelbundet ner mot kusten Sundsvall–Härnösand.

Ohredahke sameby
Ohredahke sameby har sina åretruntmarker i frostvikenfjällen söder om Voernese 
sameby. Sommarvistet är Sielkentjakke inne bland fjällen i väglöst land. Det gamla 
höst- och vårvistet Härbergsdalen är numera huvudviste med stor renskötselanlägg-
ning. Vinterland har samebyn bland annat mot Junsele, Backe, Rossön, Edsele och 
Graninge i Västernorrlands län, men även i Bräcke och Ragunda kommuner. Ohre-
dahke har för närvarande en vintergrupp i Bräcke och Ragunda kommuner. 

Raedtievaerie sameby 
Samebyns åretruntmarker omfattar de sydligaste frostvikenfjällen. Sommarvistet Siel-
kentjakke delas med Ohredahke sameby. Även anläggningen i Härbergsdalen an-
vänds gemensamt av de båda samebyarna. Vinterbetesland har samebyn inom bland 
annat Östersunds, Bräcke och Ragunda kommuner.

Torbjörn och Örjan Åhrén är bröder men bedriver renskötsel i varsin sameby. Tor-
björn (f. 1959) Åhrén är numera tillsammans med sin familj ensam renskötare i Ra-
edtievaerie sameby. Örjan (f. 1962) Åhrén bedriver renskötsel i Ohredahke sameby. 
Han är ensam i sin vintergrupp. De övriga vintergrupperna i hans sameby är längre 
österut, mot Junsele, Backe och Rossön. Men det händer att även de är i Bräcke och 
Ragunda. 

Vissa år har Örjan och Torbjörn sina renar på gemensamt vinterbete, ibland betar 
vintergrupperna var för sig. Det är alltid snötillgång, när snön kommer på hösten, 
tillgång till bete och väder som styr. Inom Bräcke kommun brukar de beta sina renar 
öster om Brunflo mot Gällö–Grötingen och Nyhem. Vidare mot Dockmyr–Hög-
lunda och sedan längs Indalsälven västerut mot Lillsjöhögen - Sännsjön. I Ragunda 
kommun brukar Torbjörn ha vinterbete från Selsviken norrut mot Överammer–Sel-
sålandet–Köttsjön–Borgvattnet–Skallsjön–Tannsjön–Skyttmon. Samebyn har två 
fasta hagar inom Ragunda; en söder om Borgvattnet och en vid Skallsjön. Örjan är 
sällan i Ragunda kommun med renarna. 

Höstflyttning
Båda vintergrupperna flyttar ner på vinterlandet tidigast i november, helst först mot 
lucia. Tidigare flyttade man runt 15 oktober, numera blir det senare för att spara på 
betet och för att inte störa älgjakten. Ju senare flyttning desto bättre. Vårflyttningen 
brukar bli runt 15 april, vid något tillfälle så sent som 30 april. Både Örjan och Tor-
björn flyttar alltid med lastbil, det har man gjort av och till sen slutet av 1960-talet. 
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Efter Tjernobylolyckan 1986 fick både Raedtievaerie och Ohredahke samebyar flytta 
sina renar på vinterbete till norra Dalarna där becquerelhalten i laven var lägre. Då 
var det nödvändigt att flytta med lastbil och därefter har man använt lastbil så gott 
som varje år. 

Längre tillbaka, när man flyttade till fots, var det besvärligt att ta sig över Indalsäl-
ven eftersom den är reglerad och fryser sent. Att ta sig över Ammerån, som är en av 
få norrlandsälvar som inte är reglerad, med renarna är däremot inga problem. Att 
flytta till fots innebär väldigt mycket logistik. Det behövs många renskötare, många 
tillfälliga hagar ska byggas, många vägar ska stängas. Sådant tar lång tid och kostar 
mycket pengar.

Margareta Åhrén med barnen Axel och Sigrid från Raedtievaerie sameby. Bilden är tagen under 
vinterflyttning 1918. Rajden har stannat vid Trollön utanför Strömsund. Foto August Lundholm, 
Jamtlis fotosamlingar. 
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Livet på vinterlandet
Både Torbjörn och Örjan hyr alltid bostad på vinterlandet, oftast hos samma familj 
varje år.  Torbjörn och hans familj hyrde ett hus i Stugun när deras barn var små. 
Äldsta sonen Jeremias gick i vårterminen i skolan i Stugun tills han slutade fjärde 
klass. Han har bara goda erfarenheter från de första skolåren, men då blev det be-
svärligt att byta skola mitt under skolåret. När han hade slutat fjärde klass och bytt 
skola skrev alla före detta klasskompisar i Stugun brev till honom och undrade hur 
han hade det i den nya skolan. Därefter har barnen och deras mor bott i Norråker 
under vintrarna så att barnen skulle kunna gå i samma skola under hela året. Nu-
mera hyr Torbjörn ett hus i Ismundsundet, hos samma familj varje år. Det är ett 
strategiskt läge, för ofta går det att åka ut i skogen för att bevaka renarna direkt ifrån 
huset. Örjan hyr ett hus i Hosjö, också samma hus varje år. Båda hyr husen från nyår, 
tidigare under vintern är de nere på skogen bara enstaka dagar och åker då fram och 
tillbaka över dagen. 

Örjan och Torbjörn har bara haft positiva kontakter med lokalbefolkningen. Fösta 
vintern Torbjörn var i Rissna var det till exempel en bybo som genast erbjöd sig 
att ploga upp parkering för bilar och skotrar. Torbjörns son Jeremias som också är 
renskötare, framhåller att även samerna måste jämka och anstränga sig för att ha 
goda kontakter. Allt färre bybor kommer ihåg renar och renskötsel längre tillbaka. 
När bröderna Åhrén började som renskötare var det många äldre som berättade om 
gamla tiders renskötsel, men de finns inte längre kvar. Torbjörn och Örjan kommer 
inte ihåg att byborna har berättat om några så kallade ”lappnamn”, alltså ortnamn 
som berättar om samisk närvaro. 

Tidigare var försäljning av renkött och renskinn på marknader viktiga inkomstkäl-
lor för renskötarna. Därför höll man gärna till nära städer där det hölls vintermark-
nad, till exempel Östersund, Härnösand och Sundsvall. På den tiden slaktade man 
renarna i skogen på vardagarna så att man kunde sälja kött och skinn på lördagarna. 

Problem
Tidigare hade man uppsamlingsområde vid väg 87 mellan Lillsjöhögen och Stu-

gun. När Vägverket började salta vägen blev det problem på flera sätt; renarna vill 
upp på vägen och slicka salt, och när snön försvinner blir det så mörkt på vägen så 
att renarna inte syns. Dessutom håller bilarna högre hastighet. En vinter blev trettio 
renar påkörda. Som tur är saltas endast två vägar i länet i nuläget, väg 87 mellan 
Östersund och länsgränsen mot Västernorrland och väg E 14 mellan Östersund och 
länsgränsen. 

Järnvägen är ett annat problem. Det kräver hård bevakning för att hindra renarna 
från att gå på banvallen när det är mycket snö. En gång på 1930-talet fick renskötaren 
Anders Larsson, ”Klockar-Ante”, från Östra Värjaren i Frostviken sextio renar påkör-
da av tåget vid Nyhem när han håll på att flytta renhjorden. 

Liksom för övriga samebyar är skogsbruket och förekomsten av rovdjur, främst 
lo, besvärligt. Renskötarna brukar be skogsbolagen att inte ploga skogsbilvägarna 
förrän på våren eftersom renarna kan springa långt åt fel håll på plogade vägar. I de 
områden som Torbjörn och Örjan använder finns det inga stora vindkraftsparker än 
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Foto Ewa Ljungdahl. 
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Foto Ewa Ljungdahl. 

så länge. Men det finns planer på att anlägga vindkraftverk här också, och det åter-
står att se hur det kommer att påverka vinterbetet. Idag finns det bara några enstaka 
privatägda vindkraftverk som inte innebär några större problem. Nära tätorterna, 
framför allt Östersund och Brunflo, är det ibland problem med skoteråkning. När 
skoteråkarna buskör på lavmarker blir det massor av spår som sedan fryser till is så 
att renarna inte kan komma åt laven. 

Torbjörn och Örjan poängterar att en renskötare alltid måste tänka strategiskt och 
på framtiden. Att aldrig överbeta och att alltid spara något område. Det är flera fak-
torer som hotar betet och det är omöjligt att sia om framtiden.

Hur kan vi hitta spår efter samisk närvaro?

Det är svårt att hitta några fysiska spår efter samernas närvaro i vinterbetesmarker-
na. En tältkåta lämnar nästan inga spår efter sig. I bästa fall finns en ring med stenar 
som omgärdade eldstaden, men oftast använde man inte stenar utan trästockar för 
att avgränsa eldstaden på vintern. Då blir ingenting kvar förutom lite kol och aska 
som snart försvinner. Från fasta torvkåtor kan man ha tur och hitta en ring med res-
ter av näver och torv och en eldstad i mitten. Men de flesta kåtaplatser är antingen 
övervuxna med skog och sly eller också förstörda av modernt skogsbruk så att det 
är omöjligt att hitta dem. Från nyare tider kan det finnas skiljningshagar och andra 
mindre renskötselanläggningar som visar vart renarna brukar beta. 

Något som indirekt visar på samisk verksamhet är de lokala ortnamn som finns 
kvar på äldre kartor och i folkminnet. Ofta lever sådana namn kvar i generationer 
utan att någon längre reflekterar över att de har med samer och renskötsel att göra. 
Exempel på sådana namn i Bräcke och Ragunda kommuner är Lappflon, Renskinns-
myren, Stor- och Lillkåtamyren, Lappbrännflon, Lapptjärnen och Renflon. Mellan 
Stugun och Mårdsjön finns Lapphandsk-höjden och Lapphandsktjärnen och vid 
Gimån ligger Lapptjärnen. 

Ibland finns det samiska nyttoföremål eller hantverk kvar på gårdarna där renskö-
tarna brukade hyra in sig. Byteshandel förekom ofta. Kanske bytte samerna en liten 
väska med pärlbroderier mot smör, mjölk och ost. Samernas speciella skor av ren-
skinn, ”lapptussar”, var mycket populära bland lokalbefolkningen, inte minst bland 
barnen, och var en vanlig bytes- och handelsvara liksom renskinn. På en del gårdar 
kan det också finnas fotografier av samer och renar.  

I arkiven kan man hitta uppgifter om samer på vinterlandet, bland annat i kyr-
koböcker och husförhörslängder. En del uppgifter finns i lappfogdens arkiv och i 
utredningar och undersökningar rörande vinterflyttningarna. I Jamtlis arkiv finns 
ett material med intervjuer av äldre samer från 1980-talet, bland annat om livet på 
vinterlandet, och i Jamtlis bildarkiv finns en del äldre fotografier från vinterbeteslan-
det. Ernst Manker har beskrivit samebyarnas vinterflyttning i sin bok De svenska 
fjällapparna. 
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Foto: Ewa Ljungdahl
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